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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης τριών (3) θέσε-

ων Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων Αλιβερίου.»

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018

2. Την  με  αριθμ.  πρωτ.  Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-9-2018  Υπουργική

Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “Καθο-

ρισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και

κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης

των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, κα-

θώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων”

ΚΑΛΟΥΜΕ

τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν

καθήκοντα Υπευθύνων Τομέων στο ΕΚ Αλιβερίου, να υποβάλουν σχετική αίτηση

υποψηφιότητας  στην  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, από  την

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018.

Επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και  απαρέγκλιτης

τήρησης  των  ρυθμίσεων  του  Ν.  4547/2018  και  της

Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-9-2018  Υπουργικής  Απόφασης ,  έτσι

ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.
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ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  

Οι  αιτήσεις  συνοδεύονται  από  φάκελο  υποψηφιότητας  στον

οποίο  εμπεριέχονται  όλα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  για  την

απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων,  ο  οποίος  περιλαμ -

βάνει:

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Πιστοποιητικό  επιμόρφωσης  στις  Τ.Π.Ε.  ή  αποδεικτικά  γνώσης

χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ)

4. Κάθε  άλλο  δικαιολογητικό  που  κατά  την  κρίση  του  υποψηφίου

μπορεί  να  συμβάλλει  στη  διαμόρφωση  της  κρίσης  του

Συμβουλίου  περί  της  προσωπικότητας  και  της  γενικής

συγκρότησής  του,  καθώς  και  περί  της  συνδρομής  των  λοιπών

κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4547/2018.

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται:

    α)  ότι  ο  εκπαιδευτικός  δεν  έχει  καταδικαστεί  τελεσίδικα  για

πειθαρχικό  παράπτωμα  με  την  ποινή  της  προσωρινής  παύσης

σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  109  του  Υπαλληλικού

Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) 

β)  η  γνησιότητα  των  υποβαλλόμενων  τίτλων  σπουδών  και

λοιπών δικαιολογητικών.

 γ)  ότι  ο  εκπαιδευτικός  δεν  έχει  απαλλαγεί  από  τα  καθήκοντά

του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε

πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων  δεν

γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 



Η  αίτηση  υποβάλλεται  με  ευθύνη  του  υποψηφίου  στην

Διεύθυνση  είτε  αυτοπροσώπως,  είτε  μέσω  εξουσιοδοτημένου

προσώπου .

Παρακαλούμε,  να  λάβουν  γνώση  ενυπόγραφα  όλοι  οι  εκπαιδευτικοί,  με

οργανική θέση, του παραπάνω ΕΚ.

Συνημμένα:

  Την  με  αριθμ.  πρωτ.  Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-9-2018  Υπουργική

Απόφαση                                                     

  Αίτηση υποψηφίου 

  Υπεύθυνη Δήλωση                                     

                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                             

                                        Δημήτριος Κ. Κυριτσόπουλος

                                         


